Odbor ekonomický Úřadu městské části
Dominikánská 2, 601 69 Brno
METODICKÝ NÁVOD V PŘÍPADĚ ZMĚN PROJEKTU PRO PŘÍJEMCE DOTACÍ
z rozpočtu statutárního města Brna, městské části Brno-střed v roce 2021
Tento metodický návod je určen pro případy změn v projektu, které vznikly v důsledku mimořádných opatření
veřejné moci souvisejících s pandemií COVID-19. Příjemce dotace je povinen si vyžádat u poskytovatele dotace
písemný souhlas se změnou projektu oproti údajům uvedeným v žádosti o dotaci včetně jejích příloh.
Žádosti o souhlas se změnou projektu (formulář dostupný na: https://www.brno-stred.cz/potrebuji-sivyridit/dotace-a-zastity/dotace-z-rozpoctu/na-zaklade-vyhlasenych-dotacnich-programu) lze zaslat poštou, odevzdat
osobně na podatelně ÚMČ BS nebo zaslat prostřednictvím datové schránky. Pokud je žádost v listinné formě,
musí obsahovat podpis statutárního zástupce (případně i otisk razítka).
Změna může být méně závažná či závažná, míru závažnosti změny projektu je oprávněn posoudit a určit Odbor
ekonomický ÚMČ BS nikoli příjemce dotace.
1) Za méně závažnou změnu je považována taková změna, která nemá zásadní dopad na účel poskytnuté dotace,
např.:
 změna názvu projektu bez změny obsahu projektu
 změna místa konání projektu na online formu
 změna termínu zahájení a ukončení projektu (pouze v rámci roku 2021)
 změna termínu čerpání dotace (pouze v rámci roku 2021)
 nepodstatná změna rozpočtu (např. čerpání dotace na položky v rozpočtu, které byly původně financovány
z jiných zdrojů)
Pokud byla tato žádost podána před uzavřením veřejnoprávní smlouvy, budou odsouhlasené změny zapracovány
do smlouvy. V případě, že již byla uzavřena veřejnoprávní smlouva, budou odsouhlasené změny upraveny formou
dodatku k veřejnoprávní smlouvě. Souhlas s žádostí, případně s uzavřením dodatku uděluje vedoucí Odboru
ekonomického, který byl k této pravomoci zplnomocněn usnesením RMČ BS č. 2021/115/10 ze dne 10.05.2021.
2) Za závažnou změnu je považována taková změna, která má zásadní dopad na účel poskytnuté dotace, např.:
 změna názvu projektu způsobená změnou obsahu projektu
 změna obsahu projektu
 podstatná změna rozpočtu projektu (např. čerpání dotace na nové položky v rozpočtu)
V případě závažné změny, bude připraven dodatek k veřejnoprávní smlouvě, který bude předložen ke schválení
v samosprávných orgánech MČ BS (příslušné komise RMČ BS a RMČ BS).
Příjemce je povinen hlásit veškeré změny před uzavřením veřejnoprávní smlouvy (jejím podpisem prohlašuje,
že se od data podpisu žádosti o dotaci do data uzavření smlouvy z jeho strany u něj stav potvrzovaný v žádosti
nezměnil). Rovněž je příjemce povinen hlásit veškeré změny po jejím uzavření, a to ihned, jakmile se o těchto
změnách dozví, nejpozději však 14 dní před termínem vyúčtování uvedeným ve veřejnoprávní smlouvě (na
pozdější žádosti nebude brán zřetel a změny bez souhlasu budou považovány za smluvní porušení – dále upraveno
ve veřejnoprávní smlouvě).
Kontaktní osoba:
Mgr. Renata Štrbáková, administrátorka dotací; tel.: +420 542 526 133; e-mail: renata.strbakova@brno-stred.cz
Metodický návod v případě změn projektu pro příjemce dotací z rozpočtu statutárního města Brna, městské části
Brno-střed byl schválen dne 10.05.2021 na 115. schůzi RMČ BS usnesením č. 2021/115/10.

